Regulamin serwisu www.Patrol112.pl

Regulamin strony internetowej www.Patrol112.pl (dalej „Regulamin”) ma na celu określenie zasad
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji przez Krzysztof Refox Lis o danych
rejestrowych wskazanych poniżej, za pośrednictwem serwisu internetowego, zlokalizowanego pod
adresem internetowym www.Patrol112.pl (dalej „Serwis”).
Poruszanie się po stronie internetowej oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w
niniejszym Regulaminie.
Treść Regulaminu wyłożona jest do wglądu w siedzibie Sprzedającego.
Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego
Podmiotem świadczącym usługi na podstawie niniejszego Regulaminu jest Krzysztof Refox Lis, o
danych rejestrowych wskazanych poniżej:
30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 1,
NIP 679-18-89-710,
REGON 366625305
Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Regulamin:
1. Niniejszy Regulamin, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Sprzedającego oraz zasady korzystania z Serwisu.
§2. Użyte w Regulaminie definicje:
1. Krzysztof Refox Lis, 30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 1, NIP 679-18-89-710, REGON
366625305;
2. Użytkownik

Serwisu,

Przeglądający

funkcjonalności Serwisu

–

osoba

fizyczna

korzystająca

z

lub osoba odwiedzająca lub przeglądająca treści

publikowane w serwisie.
3. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r.
poz. 827).
§3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:
1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania jego asortymentu, wymagany jest:
I.

Dowolnego rodzaju komputer, tablet, smartphone lub urządzenie innego
rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane, z
dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną kompatybilną;

2. Przeglądający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

z

poszanowaniem

zasad

określonych

Regulaminem,

obowiązującymi przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami.
3. Przeglądający w szczególności jest zobowiązany do powstrzymywania się od
jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie
Serwisu w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego
elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w
tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący
porządek prawny lub panujące zwyczaje, prowadzenie na stronach internetowych
Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub
agitacyjnej.
§4. Całkowite koszty korzystania z Serwisu:
1. Użytkownik dokonujący przeglądania treści i asortymentu Serwisu, obsługi nie
ponosi żadnych kosztów, za wyjątkiem standardowych nakładów ponoszonych na
połączenie

z

siecią

Internet

i

utrzymanie

sprzętu

elektronicznego,

wykorzystywanego do korzystania z Serwisu.
§5. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
stosuje się odpowiednio.
§6. Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega
ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24
poz. 93 z późn. zm.).
§7. Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody
Sprzedającego – All rights reserved.
§8. Zmiany Regulaminu:
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w
każdym czasie, z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Zmiany postanowień Regulaminu Administrator podaje do wiadomości publicznej
w formie publikacji stosownego komunikatu w Serwisie internetowym.
3. Informacja o wprowadzonych zmianach oraz ich treści i zakresie zostanie podana
do wiadomości publicznej na 7 dni przed ich wejściem w życie.
4. Usługi oraz zamówienia, których realizacja została rozpoczęta przed wejściem w
życie zmian Regulaminu, realizowane są na zasadach dotychczasowych, o ile
nowe zasady nie są dla Użytkownika względniejsze.

